
 

 

FIȘA PROIECTULUI 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Beneficiar  Partener  

 X 

Data completării fișei 23.05.2016 

Programul de finanțare  POSDRU 

ID Proiect 141661 

Titlul proiectului Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi de chimie 

Perioada de implementare începând cu: 01.05.2014 până la: 30.11.2015 

Beneficiarul S.C. E. CECA SRL 

Site-ul proiectului http://practicainchimie.ro 

Parteneri 
P1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 

P2 S.C. Development Projects and Strategies SRL 

Valoarea totală contractată a proiectului (lei)   din care, aferentă UAIC (lei) 876.229,20 

Valoarea totală executată a proiectului (lei)   din care, aferentă UAIC (lei) 828.376,52 

Valoarea corecțiilor/ penalităților (lei)  0,00 din care, recuperată (lei)  

CR în evaluare Da X Nu  Numărul CR aflate în evaluare  6 

CR TVA în evaluare Da  Nu X Numărul CR TVA aflate în evaluare  - 

Valoarea CR în evaluare (lei)   

Valoarea CR TVA în evaluare (lei)  - 

Obiectivul general 
al proiectului  

Este facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a studentilor din domeniul chimiei prin 
dezvoltarea aptitidinilor lor de munca, avand ca scop final imbunatatirea insertiei acestora 
pe piata muncii 

Grupul țintă (numărul persoanelor)  
Contractat  Realizat  

360 339 

Numărul burselor doctorale acordate de UAIC - 

Numărul burselor postdoctorale acordate de UAIC  - 

Numărul subvențiilor acordate de UAIC 36 

Numărul premiilor acordate de UAIC 10 

Numărul burselor sociale acordate de UAIC - 

Numărul total al experților din proiect (Resurse umane)   din care, din UAIC  22 

Rezultate 
principale  

- au beneficiat de servicii  consiliere  in cariera un numar de 339  studenti 
-  au participat la stagii de pregatire  practica un numar de 119 studenti 
- s-au semnat protocoale de colaborare cu  8 unitati industriale la care au facut practica 
studentii 
- s-au  elaborat 2 studii in ceea ce priveste tranzitia de la scoala la viata activa, si anume un 
studiu  de consiliere si orientare profesionala si unul de evaluare a stagiilor de  practica 

Punctele tari ale 
proiectului și 
valoarea sa 
adăugată  

Un numar de 22 de studenti din 119,  au fost angajati la unitatile industriale la care si-au 
desfasurat practica. 

Principalele lecții 
învățate  

La stabilirea grupului tinta sa se ia in calcul universitatea sau institutia la care se 
implementeaza. 

Sustenabilitatea 
proiectului  

Activitatile din cadrul proiectului vor fi continuate   dupa finalizarea implementarii prin 
includerea lor completa sau partiala in activitatile de management al resurselor umane la 
nivelul organizatiilor implicate in gazduirea  stagiilor de pregatire practica. 
Toate produsele proiectului suporturi de practica, manuale, sunt disponibile partenerilor 
de proiect si organizatiilor patonale si sindicale din sectoare relevante. 
Stagiile de practica ofera beneficii atat universitatilor si studentilor cat si firmelor private 
care beneficiaza de noi idei si abordari  in domeniile lor de activitate. 

 

  



 

 

Echipa (management) NUME, prenume Telefon  Adresă email 

Manager proiect/  
Responsabil proiect UAIC 

Mangalagiu Ionel 1343  ionelm@uaic.ro 

Manager adjunct/ asistent manager    

Responsabil financiar 
Fătu Cristina 
Vatra Angelica 

1140 
1063 

cristina.fatu@uaic.ro 
avatra@uaic.ro 

Responsabil raportare/ 
monitorizare/ grup țintă     

Jurist Nu are   
 

Auditor (inclusiv organizația/firma) Auditor extern la beneficiar   

 

Anexa 1. Execuția bugetului proiectului (Lei) 

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI) 

TOTAL 
contractat 

proiect  
(inclusiv TVA)  

UAIC 

TOTAL contractat
 
 

(inclusiv TVA) 
TOTAL executat  

(inclusiv TVA)  

1. Resurse umane 
 

693.529,20 658.273,00 

2. Participanți 
 

10.800,00 10.800,00 

3. Alte tipuri de costuri, din care: 
 

97.836,00 95.129,51 

3.1. Cheltuieli de tip FEDR 
 

56.711,74 56.204,86 

3.2. Valoare activități subcontractate/externalizate 
 

14.255,06 4.900,09 

4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3) 
 

0,00 0,00 

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4) 0,00 802.165,20 764.202,51 

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de 
administrație  

74.064,00 64.174,01 

7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ( 5+6 ), 
din care: 

0,00 
876.229,20 828.376,52 

7.1. valoare activități transnaționale 
 

0,00 0,00 

8. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI 
 

0,00 0,00 

9. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 
7-8 ) 

0,00 
876.229,20 

828.376,52 

10. VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI   0,00 0,00 

11. VALOAREA NEVALIDATĂ A PROIECTULUI  0,00   

12. VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (7+10) 0,00 876.229,20 828.376,52 

 
Anexa. 2. Indicatorii proiectului  

Denumirea indicatorului Valoare contractată Valoare realizată 

Numarul de studenti sprijiniti in tranzitia de la scoala  la viata activa 100 119 

Numarul beneficiarilor serviciilor de consiliere in cariera 360 339 

Numarul de studii,analize, rapoarte, strategii - tranzitia de la scoala 
la viata activa 

2 2 

Numarul parteneriatelor incheiate pentru schimb de experienta si 
bune practici tranzitia de la scoala la viata activa 

4 8 

Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti in tranzitia de la scoala la 
viata activa care au obtinut un loc de munca sau care au participat 
activ la cursuri ulterioare 

50 95 

numar de persoane care au beneficiat de consiliere/orintare si au 
gasit un loc de munca -tranzitia de la scoala la viata activa 

20 22 

Persoane care au beneficiat de consiliere /orientare si au continuat 
studiile- tranzitia de la scoala la viata activa 

360 339 

 
Observaţii: 
N/A 


